DRODZY PRZYJACIELE

Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się
wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam
dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was
potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem
odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie
nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu
życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i
sprzymierzeńcami wmłodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty
pod ich przyszłe życie.
Jan Paweł II
Raduje się moje serce wraz z Wami wszystkimi, zgromadzonymi na jubileuszu I
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim w
połowie września 2018 r., gdzie dane mi było spędzić tutaj wspaniałe pierwsze cztery lata
kapłaństwa. To był początek obecnego tysiąclecia, czyli zupełnie niedawno, bo zaledwie
kilkanaście lat temu. Wiele się tutaj zmieniło (oczywiście na lepsze) przez te kilka lat, bo

jak widać gołym okiem, szkoła na zewnątrz i wewnątrz wygląda jak nowa, a to jest przecież
Wasza zasługa – Drodzy Przyjaciele.
Droga Pani Dyrektor,
Szanowne Grono Pedagogiczne,
Drodzy Pracownicy Administracji i Obsługi,
Kochani Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego.
Drodzy Profesorowie, Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy,
Czcigodni Absolwenci tej Szkoły i Studenci różnych kierunków studiów,
Sympatycy i Współtworzący nową jakość tego miejsca poprzez wielkoduszność,
Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Wszyscy Ci, którzy tworzycie Wspólnotę I Liceum.
Czcigodny Panie Burmistrzu i Członkowie Rady Miasta,
Szanowny Panie Dyrektorze Sokołowskiego Ośrodka Kultury,
Drodzy Wolontariusze i Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas im. Jana Pawła II
oraz Wszyscy wychowujący młodzież na ‘dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli’.

Pozwoliłem sobie na tak obszerne pozdrowienie, ponieważ każdy z Was jest mi w pewien
sposób bliski. Wiele każdemu z Was zawdzięczam poprzez bliską współpracę w szkole – tak
z uczniami jak i nauczycielami. Wspólnie przecież spędzaliśmy czas na lekcjach i na
przerwach, zarówno w klasach jak i na boisku, ucząc się wzajemnie aktywnie i twórczo
spędzać czas.
Czyż nie można powiedzieć o bliskiej współpracy poza szkołą – za sprawą Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki czemu powstało Szkolne Koło Caritas z inicjatywy
młodych, którzy widzieli potrzebę dzielenia się swoimi talentami z innymi?
Jakże nie wspomnieć w tym miejscu o wielu inicjatywach organizowanych przez społeczność
szkolną, jak chociażby rekolekcje szkolne, na które zostały zaproszone takie osoby jak:


Pani Profesor Wanda Półtawska; Ojciec Leon Knabit, Benedyktyn;



ks. Biskup Henryk Tomasik; Sebastian Karczewski, dziennikarz;



szkolne apele upamiętniające różne rocznice i wydarzenia, np. Dzień Papieski;



comiesięczne apele organizowane w kościele św. Jana Bosko, które gromadziły tak
młodych jak i dorosłych, mieszkańców tego miasta jak i z okolicznych miejscowości.

Wszystko to działo się za sprawą władz świeckich i kościelnych, którzy pozwalali naszej
młodzieży na te szczytne działania. Czyż nie jest to piękny owoc pracy rąk ludzkich?

Drodzy Sokołowianie, Podlasiacy i Przyjaciele!
Łącząc się z Wami duchowo i na odległość w tym radosnym momencie, jakim jest 70-lecie I
Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, pragnę z głębi serca wyrazić szczere i
serdeczne podziękowanie za pamięć o mnie, o czym świadczy specjalne zaproszenie, które
otrzymałem. Nie mogę być fizycznie obecny z Wami w tym czasie z racji na obowiązki i
charakter pracy, ale proszę mi wierzyć – pamiętam o każdym z Was – w modlitwie.
Korzystając z okazji, chcę również życzyć każdemu z Was – dalszego rozwoju w procesie
pedagogicznym, edukacyjnym, moralnym i religijnym. Podlasie jest słynne z naturalnej
pobożności i każdy, kto tu pomieszkał (chociażby cztery lata), mógł się o tym przekonać.
Budujmy zatem wspólnie ‘cywilizację miłości’ Trzeciego Tysiąclecia, bo bez niej nie da się
osiągnąć upragnionych celów, gdyż zabijają one ducha prawdziwie chrześcijańskiego.
Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi,
być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia
i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.
św. Jan Bosko

Ps.
Jesteście kochani i wspaniali!
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wytrwałość…
‘Trwajcie mocno w wierze’ – ‘budować dom na skale’ (Benedykt XVI).

Jeden z Was
Roman Szczypa

